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 حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية
  
 

  تقرير من المدير العام
  
 
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـــــــــــحة العالمية المؤتمر  ت، نظم٢٠١٤تشـــــــــــرين الثاني/ نوفمبر  في -١

 الدولي الثاني بشــــــــــــــأن التغذية الذي اعتمد إعالن روما بشــــــــــــــأن التغذية وٕاطار العمل المصــــــــــــــاحب له. وفي القرار 
ية الثامنة والســــــــــــــتون الوثائق الختامية للمؤتمر الدولي )، اعتمدت جمعية الصــــــــــــــحة العالم٢٠١٥(١٩-٦٨ج ص ع

وطالبت المدير العام للمنظمة بالتعاون مع المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة وســــــــــــــائر وكاالت األمم المتحدة 
إعداد تقرير ثنائي الســــــنوات لجمعية الصــــــحة عن في  ،األخرى الدوليةاإلقليمية و وصــــــناديقها وبرامجها والمنظمات 

 تنفيذ االلتزامات المقطوعة في إعالن روما.   حالة
 
وقد اشـــــــــــــتمل التقرير الثنائي الســـــــــــــنوات األول الذي أحاطت به جمعية الصـــــــــــــحة العالمية علمًا في أيار/  -٢

)، الــذي ٢٠٢٥-٢٠١٦عقــد األمم المتحــدة للعمــل من أجــل التغــذيــة (الخــاص بعمــل ال، على برنــامج ٢٠١٧  مــايو
. وقد أعدت ٢٠١٦في كانون األول/ ديســــــــــــمبر  ٧٠/٢٥٩لألمم المتحدة في قرارها رقم أصــــــــــــدرته الجمعية العامة 

لبيان التقدم الُمحرز في تنفيذ هذا منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصــحة العالمية التقرير الثنائي الســنوات الثاني 
في ذلك التطورات الرئيســــــــــية  كجزء من العقد، بما ،٢٠١٨-٢٠١٧االلتزامات المقطوعة في إعالن روما في الفترة 

 على الصعيدين الدولي والُقطري.التي حدثت 
 
 قرر اإلجرائي ويغطي هذا التقرير أيضـــــــــــــــًا اإلجراءات التي اُتخذت للحد من ســــــــــــــمنة األطفال، عمًال بالم -٣

الذي طالب المدير العام بتبليغ جمعية الصـــــــــــحة دوريًا بشـــــــــــأن التقدم الُمحرز صــــــــــوب  )٢٠١٧) (١٩(٧٠ج ص ع
مواصـــــلة العمل بشـــــأن  د بها فيُيســـــترشـــــالتي  خطة التنفيذفيما يتعلق بقضـــــاء على ســـــمنة األطفال، بما في ذلك ال

درجة في تقرير اللجنة المعنية بالقضــاء على ســمنة األطفال، كجزء من التقارير الحالية بشــأن التغذية التوصــيات المُ 
 واألمراض غير السارية.

 
 الن روما على الصعيد الُقطريتنفيذ االلتزامات المقطوعة في إع

  
  لمحة عامة عن التطورات السياساتية الرئيسية

ية التي تســــتهدف التغذتشــــمل قاعدة البيانات العالمية عن تنفيذ اإلجراءات التي تتعلق بالغذاء الســــياســــات  -٤
بشـــأن انخفاض و بلدًا،  ٨٧في بشـــأن فقر الدم ، و بلداً  ١١١في  أن التقزُّماتي بشـــهناك هدف ســـياســـفبلدًا،  ١٨٩في 

الرضاعة الطبيعية الحصرية  نبشأ، و بلداً  ١٣٩في  بشأن فرط الوزن في األطفال، و بلد ١٠٠في الوزن عند الميالد 
رفيعة المستوى بلدًا. وتوجد آلية للتنسيق في مجال التغذية تتضمن مشاركة  ١٢٧في بشأن الهزال و بلدًا،  ١٢٧في 
بلدًا، في حين توجد آلية  ١٤٧لقطاعات الحكومية والشـــــــــــركاء غير الحكوميين في ســـــــــــائر القطاعات على نطاق ال
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 بلدًا التي ١٤٩بلدًا. ومن بين البلدان البالغ عددها  ٣٨رفيعة المســـــــــــــتوى (في مكتب الرئيس أو رئيس الوزراء) في 
تقل نســــبة الفنيين طفل. و بلدان التدريب بشــــأن تغذية األم وال ١٠٩ توفرها فنيون مدربون في مجال التغذية، يوجد ب

  . على وجه الخصوصفي اإلقليم األفريقي في مجال التغذية 
 
بلدًا) والتغذية التكميلية  ١٥٩تقديم المشــــــــورة بشــــــــأن الرضــــــــاعة الطبيعية ( يجريوفي جميع البلدان تقريبًا  -٥
في تنفيذ اإلجراءات الرامية إلى  ٢٠١٠-٢٠٠٩بلدًا) ورصــــــــــد النمو وتعزيزه. وُأحرز بعض التقدم منذ الفترة  ١٤٤(

منة واألمراض غير )، والوقاية من الســـــبلداً  ١٥١في  برامج إلســـــداء المشـــــورةتوجد تعزيز الُنظم الغذائية الصـــــحية (
الرعاية الصـــحية األولية، والحمالت اإلعالمية بشـــأن  التغذية في الســـارية المتعلقة بالنظام الغذائي، والمشـــورة بشـــأن

بلدًا). وفي العموم تســـــــتهدف برامج التكميل بالفيتامينات والمعادن النســـــــاء  ١٤٨الُنظم الغذائية الصـــــــحية والتغذية (
بلدًا.  ٧١ى دقيق القمح بالحديد وحمض الفوليك في بلدان، وُيغنّ  ١٠٦الملح باليود في ى الحوامل واألطفال؛ وُيغنّ 

وكانت برامج توزيع األغذية وعالج ســوء التغذية الحاد المتوســط وســوء التغذية الحاد الوخيم أكثر شــيوعًا في اإلقليم 
 األفريقي وٕاقليم جنوب شرق آسيا التابعين للمنظمة.

 
الثاني لســياســات واالســتعراض  رية في مجال األمراض غير الســاريةلمنظمة للقدرات الُقطع اســتقصــاء اوتتبَّ  -٦

حالة والرصد المتواصل من خالل قاعدة البيانات العالمية عن تنفيذ اإلجراءات التي تتعلق بالغذاء،  التغذية العالمية
التنفيذ الخاصــــة بالقضــــاء على ســــمنة تنفيذ التوصــــيات الصــــادرة عن المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية وخطة 

بلدًا لوائح إلزامية بشأن التسويق  ٤٦بلدًا ضريبة على المشروبات المحّالة بالسكر؛ ووضع  ٥٩األطفال، وقد فرض 
بلدان منها لوائح إلزامية)؛ وفرض  ٨ تواجهة علب المنتجات (وضــــــــــــــع على توســــــــــــــيمالبلدًا  ٥٥لألطفال؛ وفرض 

بلدًا معايير لألغذية في المدارس؛ وحظر  ٨٧وحدد  ق غير المالئم لألغذية التكميلية؛بلدًا لوائح بشـــــأن التســـــوي ٢٨
بلدًا بصدد اتخاذ إجراءات لحظر استخدام الدهون  ٢٧بلدًا آالت بيع األغذية والمشروبات في المدارس؛ وهناك  ٢٨

 لة الُمنتجة صناعيًا.المتحوّ 
  

  االلتزامات الُقطرية الجديدة
التزامات العالمية الســبعين، كانت البرازيل واإلكوادور أولى الدول األعضــاء التي تقطع  جمعية الصــحة في -٧

محددة المدة كجزء من عقد العمل من أجل التغذية، وقطعت البرازيل محددة وقابلة للقياس والتحقيق ومناســــــــــــــبة و 
المحددة والقابلة للقياس والتحقيق   لاللتزاماتئت قاعدة بيانات للتســــجيل الرســــمي التزامًا في اإلجمالي. وقد ُأنشــــ ٣٨

في مجاالت زيادة دولة عضـــوًا أخرى التزامات معلنة  ١٢وقطعت  ١والمناســـبة والمحددة المدة التي تقطعها البلدان.
الُمنتجة صـناعيًا، بين جملة أمور.  المتحولةلعمل بشـأن التغذية والتخلص من الدهون الموّجه إلى االتمويل المحلي 
بلدًا عضــــــــــــــوًا في مبادرة تعزيز التغذية إلى التزامات محددة  ٦٠ملية لترجمة االلتزامات التي قطعها وُتجرى اآلن ع

 عبرقطع العديد من رؤســـاء الدول التزامات  فقد وقابلة للقياس والتحقيق ومناســـبة ومحددة المدة. وفضـــًال عن ذلك،
مم المتحدة بشـــــــــــــــأن الوقاية من األمراض غير المعلنة في االجتماع الرفيع المســــــــــــــتوى للجمعية العامة لأل مبياناته

تعزيز الُنظم الغذائية ب فيما يتعلق)، ٢٠١٨أيلول/ ســــــــــــــبتمبر  ٢٧المعدية (غير الســـــــــــــــارية) ومكافحتها (نيويورك، 
   ٢الصحية عن طريق االستجابات السياسية المختلفة.

  
 
  

                                                           
١   https://extranet.who.int/nutrition/gina/en/commitments/summary. 

  المتحدة.سوف ُيجرى تحليل عندما تتاح جميع البيانات من جانب أمانة األمم    ٢
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 شبكات العمل 

عالمية أو إقليمية النطاق، تســــتهدف تســــريع الجهود  بين البلدان شــــبكات العمل هي تحالفات غير رســــمية -٨
عقد العمل من الخاص بعمل الأحد مجاالت برنامج مشــــــمولة بموضــــــوعات محددة ب ما يتعلقفي ،المبذولة ومواءمتها

ســـــتمدة من المحيطات والمياه أجل التغذية. وتتولى النرويج قيادة شـــــبكة العمل العالمي بشـــــأن اســـــتدامة األغذية المُ 
 وفرنسا قيادة شبكة العمل العالمي الذي يستهدف تسريع اأستراليتتولى و  ١ة من أجل األمن الغذائي والتغذية.الداخلي
  الجهود الخاصة بتوسيم التغذية.  ةومواءم

 
وقد ُأنشــــــئت شــــــبكة للعمل اإلقليمي بشــــــأن القضــــــاء على ســــــمنة األطفال في منطقة المحيط الهادئ عقب  -٩

من ســبعة من بلدان جزر المحيط الهادئ. وُتعنى هذه الشــبكة بوضــع  تتألفأســاســية  انعقاد اجتماع أولي لمجموعة
قيود على تســــويق األطعمة غير الصــــحية والمشــــروبات غير الكحولية لألطفال؛ وفرض ضــــريبة على المشــــروبات 

  عزيز المشاركة في النشاط البدني.المحّالة بالسكر؛ وت
 

األمريكتين شـــــبكة للعمل اإلقليمي بشـــــأن البيئات الغذائية الصـــــحية، تتولى وأنشـــــأت ســـــبعة بلدان من إقليم  -١٠
شـــــــيلي قيادتها، من أجل تبادل الخبرات وبناء الدعم الســـــــياســـــــي لإلجراءات الخاصـــــــة بالتدابير التنظيمية في نظام 

  ا في ذلك مشاركة المجتمع المدني.األغذية، بم
 

حية في جنوب شــــرق آســــيا، وزارات الصــــحة والتعليم وضــــمت شــــبكة للعمل اإلقليمي بشــــأن المدارس الصــــ -١١
فضـــــــــًال عن الشـــــــــركاء غير الحكوميين من أربعة بلدان، من أجل تحديد المجاالت ذات األولوية الخاصـــــــــة بالنظام 

 الغذائي والنشاط البدني في المدارس. 
 

 تنفيذ االلتزامات المقطوعة في إعالن روما على الصعيدين الدولي واإلقليمي
 

 مات المقطوعة في المؤتمرات الدوليةااللتزا

، ُقطع عدد من االلتزامات في سلسلة من االجتماعات المتعلقة بالتغذية، بما في ٢٠١٨-٢٠١٧في الفترة  -١٢
 ذلك ما يلي:

صــوب التقدم " هموضـــوع كاناجتماع إقليمي في أمريكا الالتينية بشـــأن التصـــدي لســـمنة األطفال   )أ(
تنفيذ عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذية"، عقدته البرازيل واســـــــــــتضـــــــــــافته منظمة الصـــــــــــحة للبلدان 

 ؛ ٢٠١٧األمريكية في آذار/ مارس 

شــــــرق  إلقليماجتماع دون إقليمي بشــــــأن التصــــــدي للســــــمنة في البلدان المتوســــــطة الدخل التابعة   )ب(
ب المزيد من االلتزام بعقد األمم المتحدة للعمل من صـــو التقدم " هموضـــوع تناول، التابع للمنظمة المتوســـط

 ؛ ٢٠١٧أجل التغذية"، واستضافته األردن في أيلول/ سبتمبر 

                                                           
١   ./https://nettsteder.regjeringen.no/foodfromtheocean 
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، على وضع خطة ٢٠١٧وافقت اللجنة اإلقليمية لغرب المحيط الهادئ في تشرين األول/ أكتوبر   )ج(
الضــــار لتســــويق األغذية، للعمل اإلقليمي بالتشــــاور مع الدول األعضــــاء بشــــأن حماية األطفال من األثر 

 ١ُمسترشدة في ذلك بقرارات جمعية الصحة ذات الصلة؛

بشـــــــــــأن األمراض غير الســـــــــــارية بوصـــــــــــفها من  ٢٠٣٠-٢٠١٨نادت خريطة طريق مونتيفيديو   )د(
التي اعتمدها مؤتمر المنظمة العالمي بشــــــــــــــأن األمراض غير الســــــــــــــارية  ٢أولويات التنمية المســــــــــــــتدامة،
)، باالســــــــــتفادة الكاملة من عقد األمم المتحدة للعمل من أجل ٢٠١٧أكتوبر (مونتيفيديو، تشــــــــــرين األول/ 

التغذية في الحّد من اإلصـــــابة باألمراض غير الســـــارية الناجمة عن النظام الغذائي واإلســـــهام في ضـــــمان 
 ظم غذائية صحية؛لنُ باع الجميع اتّ 

القمة لوزراء الصــــــــحة شــــــــهد مؤتمر القمة العالمي بشــــــــأن التغذية الذي انعقد على هامش مؤتمر   )ه(
دوالر أمريكي  مليار ٣,٤)، التعهد بتقديم ٢٠١٧لمجموعة الدول الســــــبع (ميالنو، تشــــــرين الثاني/ نوفمبر 

مليون دوالر أمريكي من التمويل الجديد. وُقطعت  ٦٤٠ بما في ذلكللتصدي ألزمة سوء التغذية العالمية، 
ادور والهند ومدغشـــقر والنيجر ونيجيريا وزامبيا. التزامات بشـــأن الســـياســـات من جانب كوت ديفوار والســـلف

 التي ُقطعتوأقر بيان وزراء الصحة لمجموعة الدول السبع بااللتزامات الجديدة بشأن السياسات والتمويل 
في مؤتمر القمة العالمي بشـــــــأن التغذية، ودعا الُنظم المعنية باألغذية إلى دعم الُنظم الغذائية المســـــــتدامة 

 عمل من أجل التغذية؛في سياق عقد ال

عقب مناقشة تقرير األمين العام بشأن تنفيذ عقد العمل من أجل التغذية اعتمدت الجمعية العامة   )و(
رت تشــــــــــــــجيعها للحكومات الذي أقرت فيه بااللتزامات المقطوعة وكرّ  ٧٢/٣٠٦لألمم المتحدة القرار رقم 

األنشـــطة التي ع في والتوسّـــ  التي تبذلهاالجهود وشـــركائها على قطع التزامات أشـــد طموحًا من أجل تكثيف 
 في إطار برنامج العمل الخاص بالعقد؛ تُنفذها

للجمعية العامة لألمم المتحدة بشــــــــأن الوقاية من األمراض  الثالث في االجتماع الرفيع المســــــــتوى  )ز(
)، اتفق رؤساء الدول والحكومات ٢٠١٨غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها (نيويورك، أيلول/ سبتمبر 

 جملة أمور منها ما يلي:على 

 نم لوقايةل االســـــــــتراتيجية القيادةبتوفير  وحكومات، دول رؤســـــــــاء بوصـــــــــفهم التزامهم، تقوية  •
 ٣ومكافحتها؛ )الساريةالمعدية (غير  غير األمراض

تعزيز وتنفيذ تدابير ســـــــياســـــــاتية وتشـــــــريعية وتنظيمية، بما في ذلك التدابير المالية، حســـــــب   •
االقتضـــاء، بهدف التقليل إلى أدنى حد من أثر عوامل الخطر الرئيســـية لإلصـــابة باألمراض 

  ٤الغذائية وأنماط الحياة الصحية؛، وتعزيز النظم السارية) (غير غير المعدية

دعوة القطاع الخاص إلى مواصــــــــــــلة دعم إنتاج وترويج المنتجات الغذائية المالئمة لألنماط   •
الجهود في تنويعها من أجل توفير خيارات صــــــــــــــحية   الغذائية الصــــــــــــــحية، وبذل مزيد من

                                                           
١   http://www.wpro.who.int/about/regional_committee/68/resolutions/wpr_rc68_r3_protecting_children_from_ 

the_harmful_impact_of_food_marketing.pdf?ua=1.                                                                                                     
٢   http://www.who.int/conferences/global-ncd-conference/montevideo-report.pdf?ua=1. 
 .٧٣/٢من القرار  ١٧للفقرة  وفقاً    ٣

 .٧٣/٢من القرار  ٢١للفقرة  وفقاً    ٤
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ا الدهون المشبعة سيمال الملح والسكريات والدهون، والومغذية، والحد من اإلفراط في استعم
 ١والدهون المهدرجة؛

المحتوى من تلك العناصر الغذائية،   دعوة القطاع الخاص إلى إتاحة المعلومات الكافية عن  •
 ١مع مراعاة المبادئ التوجيهية الدولية المعمول بها في وسم األغذية؛

ألعمال  االلتزام بمواصــــــــــــــلة العمل على الحد من تعرض األطفالدعوة القطاع الخاص إلى   •
تســـــويق األطعمة والمشـــــروبات ذات المحتوى المرتفع من الدهون، وبخاصـــــة الدهون المشـــــبعة 
والدهون المهدرجة، والســـــــــــكريات والملح، وكذا الحد من تأثير أعمال تســـــــــــويق تلك المواد على 

  ٢.األطفال، بما يتفق والتشريعات الوطنية، عند االقتضاء
 

للجمعية العامة لألمم المتحدة بشــــــأن الوقاية من األمراض  الثالث في االجتماع الرفيع المســــــتوى   )ح(
كومات )، اتفق رؤساء الدول والح٢٠١٨غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها (نيويورك، أيلول/ سبتمبر 

على تحّمل مســــؤولية الجهود التي تبذلها بلدانهم من أجل الوقاية من األمراض غير الســــارية، بما في ذلك 
وضــــــع القوانين والتدابير الضــــــريبية الوثيقة لحماية األشــــــخاص من التبغ واألغذية غير الصــــــحية وســــــائر 

األغذية إلى اتخاذ عدد من صـــــــــــّنعي المنتجات الضـــــــــــارة. واعتمد االجتماع إعالنًا ســـــــــــياســـــــــــيًا دعا فيه مُ 
ة والــدهون من الملح والســــــــــــــكريــات الحرّ  محتواهــااإلجراءات، بمــا في ذلــك إعــادة تركيــب المنتجــات لتقليــل 

المتحولة المنتجة صناعيًا، واستخدام التوسيم التغذوي على أغلفة األغذية لتزويد المستهلكين بالمعلومات، 
 ير الصحية لألطفال؛وفرض قيود على تسويق األغذية والمشروبات غ

الذي اعتمده اجتماع وزراء الصــــــحة  ٣انصــــــب التركيز في إعالن مار دل بالتا بشــــــأن الصــــــحة  )ط(
) على مقاومة مضـــــادات الميكروبات وفرط ٢٠١٨لمجموعة العشـــــرين (األرجنتين، تشـــــرين األول/ أكتوبر 

المآســـي واألوبئة، التي ُتعد الوزن لدى األطفال وتعزيز الُنظم الصـــحية واســـتجابة الُنظم الصـــحية للكوارث و 
 جميعها ضمن مجاالت إطار العمل الخاص بالمؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية.

 ية بشــأن النظام الغذائي والتغذيةالتزمت لجنة األمن الغذائي العالمي بإعداد مبادئ توجيهية طوع  )ي(
امل ومنظم إزاء ُنظم في ســــــــــياق عقد العمل من أجل التغذية. وتقترح االختصــــــــــاصــــــــــات اعتماد نهج شــــــــــ

 معالجة تشتت السياسات الحالية بين قطاعات األغذية والزراعة والصحة. ، من أجل األغذية
 

 مساهمات المنظمات داخل منظومة األمم المتحدة
  

 منظمة الصحة العالمية

بالتغذية، بما في وضـــــــــــــعت المنظمة منتجات القواعد والمعايير دعمًا لتنفيذ المؤتمر الدولي الثاني المعني  -١٣
ذلك المبادئ التوجيهية التي تســترشــد بالبّينات بشــأن النشــاط البدني وقلة الحركة وســلوكيات النوم لدى األطفال دون 
سن الخامسة؛ والتقييم والتدبير العالجي لألطفال في مرافق الرعاية الصحية األولية من أجل الوقاية من فرط الوزن 

                                                           
 .٧٣/٢(د) من القرار ٤٤للفقرة  وفقاً    ١

 .٧٣/٢(هـ) من القرار ٤٤للفقرة  وفقاً    ٢

٣   .https://g20.org/sites/default/files/health_ministers_declaration.pdf 
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المبادئ التوجيهية و  ٢اإلجراءات الفّعالة لتحســــين تغذية المراهقين؛و  ١تامينات والمعادن؛والســــمنة؛ وٕاغناء األرز بالفي
 ٣بشـــأن منع امتصـــاص الغدة الدرقية لليود الســـتخدامها في التخطيط للطوارئ اإلشـــعاعية والنووية واالســـتجابة لها؛

 ٤خاصـــــــــــــــة باألمهات والمواليد؛حماية الرضـــــــــــــــاعة الطبيعية وتعزيزها ودعمها في المرافق التي تقدم الخدمات الو 
دليل التنفيذ فيما يتعلق بالقضــــــاء على الترويج غير المالئم و المبادئ التوجيهية بشــــــأن التوســــــيم التغذوي لألغذية؛ و 

ع؛و  ٥ألغذية الرضــــع وصــــغار األطفال؛ وتتبع التقدم الُمحرز صــــوب بلوغ  ٦مبادرات المســــتشــــفيات الصــــديقة للرضــــّ
   ٢٠٢٥.٧الغايات المحددة لعام 

 
اشــــتركت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصــــحة العالمية في وضــــع أدوات لدعم تنفيذ عقد العمل من و  -١٤

أجل التغذية، بما في ذلك دليل البلدان لترجمة ســــــــياســــــــات إطار العمل الطوعي وٕاجراءاته إلى التزامات ذات طابع 
االلتزامات بشـــــأن التغذية المقطوعة في  في إعداد موجز للســـــياســـــات الخاصـــــة بتوجيهكما اشـــــتركتا ُقطري خاص، 

   ٨إطار العقد.
 

في اإلمدادات الغذائية  المتحّولةالعالمية للتخلص من الدهون  REPLACEواســــــــــــــتهلت المنظمة مبادرة  -١٥
   ٩بلدًا. ٢٤، وُقطعت التزامات حتى اآلن من ِقبل ٢٠٢٣بحلول عام 

 
)، وٕاقليم شــــرق ٣بلدًا (في اإلقليم األفريقي ( ٣٦ودعمت المنظمة تنفيذ اإلطار العالمي لرصــــد التغذية في  -١٦

بلدًا في اإلقليم  ٤٠)). وشـــــــارك أكثر من ١٠)، وٕاقليم جنوب شـــــــرق آســـــــيا (٨)، وٕاقليم األمريكتين (١٥المتوســـــــط (
د سـمنة األطفال. واشـتركت المنظمة مع ال يونيسـيف والبنك الدولي في نشـر تقديرات لسـوء األوروبي في مبادرة ترصـّ

ومع شــــبكة التعاون بشــــأن عوامل خطر األمراض غير الســــارية، في نشــــر أول تقديرات عالمية لســــمنة  ١٠التغذية؛
وقد ُنشرت عدة تقارير بالتعاون مع المنظمات الشريكة،  ١١سنة. ١٩سنوات و ٥األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

                                                           
١   .http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/rice-fortification/en/ 

٢   .http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/effective-actions-improving-adolescent/en/  

٣   .http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/iodine-thyroid-blocking/en/ 

٤   .http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/breastfeeding-facilities-maternity-newborn/en/  

٥   http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/manual-ending-inappropriate-promotion-food/en/.  

٦   .http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-implementation/en/ 

٧   .http://www.who.int/nutrition/publications/operational-guidance-GNMF-indicators/en/ 

٨   .http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274375/WHO-NMH-NHD-17.11-eng.pdf?ua=1 

٩   .http://www.who.int/nutrition/topics/replace-transfat/ 

١٠   .http://www.who.int/nutgrowthdb/2018-jme-brochure.pdf?ua=1&ua=1, 

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(17)32129-3.pdf. 

١١   .https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(17)32129-3.pdf 
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 ٢٠١٧،٢والتقرير العــالمي عن التغــذيــة لعــام  ١،حــالــة األمن الغــذائي والتغــذيــة في العــالمر عن بمــا في ذلــك التقري
   ٣وتقرير بعنوان "اتخاذ إجراء بشأن سمنة األطفال".

 
، أجرت منظمة الصــــحة العالمية ودار تشــــاتام حوارًا مع ممثلي دوائر صــــناعة ٢٠١٨وفي حزيران/ يونيو  -١٧

دة ولية من القطاع الخاص في دار تشـــــــــــاتام بلندن. وقدمت المنظمة توقعات محدّ األغذية والمشـــــــــــروبات غير الكح
 المتحّولةة والدهون غير المشــّبعة في األغذية والمشــروبات والتخلص من الدهون بشــأن تقليل الملح والســكريات الحرّ 

  ة والمشروبات. علنة من ِقبل دوائر صناعة األغذيالصناعية في األغذية، أدت إلى قطع التزامات جديدة مُ 
 

وفيما يتعلق بالســـــــالمة الغذائية ومقاومة مضـــــــادات الميكروبات في الســـــــلســـــــلة الغذائية، وضـــــــعت منظمة  -١٨
بلدان في الفترة  ٥األغذية والزراعة ومنظمة الصــــــــحة العالمية أداة ســــــــبق اختبارها ميدانيًا لتقييم مراقبة األغذية في 

. وبعد إعادة اســـتهالل المشـــروع والصـــندوق المشـــتركين ٢٠١٨ ، من أجل إصـــدارها رســـميًا في عام٢٠١٨-٢٠١٧
بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـــــــحة العالمية لتعزيز المشـــــــاركة في هيئة الدســـــــتور الغذائي (الصـــــــندوق 

بلدًا من خالل مشــروعات  ١٤م هاتان المنظمتان الدعم إلى قدِّ ، تُ ٢٠١٦االئتماني لهيئة الدســتور الغذائي) في عام 
ُقطرية متعددة الســـــــنوات. وزاد أعضـــــــاء الشـــــــبكة الدولية المشـــــــتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـــــــحة 

إلى أكثر  ٢٠١٥ي عام دولة عضــوًا ف ١٨٦عضــوًا في  ٤٤٠العالمية للســلطات المســؤولة عن ســالمة األغذية من 
يئة الدستور الغذائي المشتركة اعتمدت ه ٢٠١٧. وفي عام ٢٠١٨دولة عضوًا في عام  ١٨٨في  عضو ٥٠٠من 

صــــــــة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصــــــــحة العالمية العمل الجديد لفرقة العمل الحكومية الدولية المُ  خصــــــــّ
. وأخيرًا، فإن منظمة األغذية ٢٠٢١ر اســــتكمالها لعملها بحلول عام والمعنية بمقاومة مضــــادات الميكروبات والمقرّ 

العالمية واالتحاد األفريقي بصــــدد تنظيم المؤتمر الدولي األول المعني بالســــالمة الغذائية والزراعة ومنظمة الصــــحة 
، قبل انعقاد المنتدى الدولي المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة ٢٠١٩في أديس أبابا في شباط/ فبراير 

الذي ســــــُيعقد في جنيف في نيســــــان/  جارةمعني بالســــــالمة الغذائية والتالصــــــحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية ال
، من أجل إذكاء الوعي بشـــــــــــأن أهمية الســـــــــــالمة الغذائية وتعزيز االلتزامات التي ُقطعت في المؤتمر ٢٠١٩أبريل 

 الدولي الثاني المعني بالتغذية.
  

 منظمة األغذية والزراعة

منة بتعزيز الُنظم الغذائية الصــــــــــــحية أعطت منظمة األغذية والزراعة أولوية للوقاية من فرط الوزن والســــــــــــ -١٩
وتقديم الدعم إلى البلدان في ســــــــــــــعيها إلى إحداث تحّول في ُنظمها الصــــــــــــــحية وٕادراج أغراض تتعلق بالتغذية في 

ية. وفضًال عن ذلك، فقد وافقت لجنة الزراعة التابعة لمنظمة األغذية والزراعة على إقامة عسياساتها الغذائية والزرا
 هدر من األغذية.هة والخضار ويوم دولي للتوعية بالفاقد والمُ سنة دولية للفاك

  
 اليونيسيف

) برؤية تستهدف تعزيز ٢٠٢١-٢٠١٨استهلت اليونيسيف الفترة المشمولة بخطتها االستراتيجية الجديدة ( -٢٠
ات الدقيقة التقّزم والهزال وعوز المغذي -المكاســــــب البرمجية للتصــــــدي لســــــوء التغذية لدى األطفال بجميع أشــــــكاله 

                                                           
١   http://www.who.int/nutrition/publications/foodsecurity/state-food-security-nutrition-2017-fullreport-en.pdf?ua=1. 
٢   edition forthcoming  2018pdf;  2-2017Report /2017/11content/uploads/-ttp://globalnutritionerport org/wph 

in November 2018.                                                                                                                                                 

٣   http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274792/WHO-NMH-PND-ECHO-18.1-eng.pdf?ua=1. 
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ع فيها، في جميع أنحاء العالم.  وتعتزم اليونيســــــــــــــيف بلوغ ثالث غايات ســــــــــــــنوية بحلول  -وفرط الوزن  والتوســــــــــــــّ
 ، أال وهي: ٢٠٢١ عام

  مليون طفل على األقل دون ســــــــن الخامســــــــة بالخدمات الخاصــــــــة بالوقاية من التقّزم  ٢٥٠الوصــــــــول إلى
 وسائر أشكال سوء التغذية.

  ون مراهق ومراهقة بالخدمات الخاصــــة بالوقاية من فقر الدم وســــائر أشــــكال ســــوء ملي ١٠٠الوصــــول إلى
 التغذية.

  ماليين طفل بالخدمات الخاصــــة بعالج الهزال الوخيم وســــائر أشــــكال ســــوء التغذية الحاد  ٦الوصــــول إلى
 .الوخيم في السياقين اإلنمائي واإلنساني

  
 برنامج األغذية العالمي

العالمي اّتباع النهج ذي المســــــارين باالســــــتجابة لالحتياجات الفورية لألشــــــخاص  يواصــــــل برنامج األغذية -٢١
المتضــــررين من النزاع وســــائر الطوارئ، مع دعم البلدان في الوقت ذاته في بلوغ الغايات الخاصــــة بأهداف التنمية 

لمباشــــــــــــــرة إلى ، قدم برنامج األغذية العالمي المســــــــــــــاعدة ا٢٠١٧. وفي عام ٢-٢المســــــــــــــتدامة، والســــــــــــــيما الغاية 
صــــــة للتغذية اســــــتفاد منها  ٥٥بلدًا، نّفذ  ٨٣مليون شــــــخص في  ٩١,٤ مليون شــــــخص.  ١٦,٣منها برامج مخصــــــّ

) وبخطة التنفيذ ٢٠٢١-٢٠١٧وتســـــترشـــــد برامج التغذية لبرنامج األغذية العالمي بســـــياســـــات التغذية التي يتبعها (
 وحساب التكلفة التي وضعها.

  
 اعية الصندوق الدولي للتنمية الزر 

تســـتهدف اســـتثمارات الصـــندوق الدولي للتنمية الزراعية األســـر المعيشـــية الفقيرة واألســـرع تأثرًا في المناطق  -٢٢
 لتي تحقق الُنظم الغذائية الصــــــــحيةز على الناس بهدف تشــــــــكيل ُنظم األغذية انهجًا يركّ  الصــــــــندوق ويّتبع ،الريفية

مائية في التغذية، مع ضـــــــمان في الوقت ذاته أن االســـــــتثمار في وتعظيم مســـــــاهمة التدخالت الزراعية والريفية اإلن
حقق أيضًا االستدامة البيئية. ويحرز الصندوق نجاحًا متزايدًا في ضمان أن المشروعات يالزراعة المراعية للتغذية 

بفضـل  ةلتصــدي لجميع أشــكال ســوء التغذيبا بالتالي تســمح له أنهامراعية للتغذية، و  ٢٠١٨-٢٠١٦للفترة  ةالمعتمد
 تحسين جودة النظام الغذائي.

  
  

 اللجنة الدائمة للتغذية التابعة لألمم المتحدة

واصـــلت اللجنة الدائمة دعمها لمتابعة المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية وعقد العمل من أجل التغذية  -٢٣
مم المتحــدة وغيرهــا من الجهــات االلتزامــات التي ُقطعــت في العقــد من ِقبــل طيف من الوكــاالت التــابعــة لأل بتجميع

، واصــلت اللجنة الدائمة تحســين اتســاق الســياســات والدعوة الخاصــة ٢٠١٨و ٢٠١٧الفاعلة، ونشــرها. وفي عامي 
بالتغذية على نطاق منظومة األمم المتحدة إلى أقصـــــى حد، بنشـــــر أربع ورقات مناقشـــــة وبتيســـــير المناقشـــــات التي 

ة التي تؤثر في التغذية؛ كما أصــدرت مذكرتين المســائل الجديدة والمســتجدّ  تســهم في التوصــل إلى توافق آراء بشــأن
إرشــــاديتين لتعزيز التنفيذ على أرض الواقع. وفضــــًال عن ذلك، فقد أســــهمت اللجنة الدائمة في المذكرات اإلرشــــادية 
الصادرة عن الوكاالت األعضاء، بما في ذلك دليل الموارد الخاصة بالعقد. وينصب التركيز الحالي للفريق العامل 

ي المعني بالتغذية والتابع لفرقة عمل األمم المتحدة المشــتركة بين الوكاالت المعنية بالوقاية من األمراض المواضــيع
مع اللجنة الدائمة في وضــع موجز الفريق غير المعدية (غير الســارية) ومكافحتها، على البيئات المدرســية؛ وتعاون 
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وورقة مناقشة بعنوان "المدارس كنظام لتحسين  ١ة والتغذية"للمعلومات بعنوان "األمراض غير السارية والُنظم الغذائي
 ٢التغذية".

 
 بل المضي قدماً سُ 
  

  التوّسع في االلتزامات المحددة والقابلة للقياس والتحقيق والمناسبة والمحددة المدة ومتابعتها

لتغذية قد أدى لمعني باشير أوجه التقدم التي تحققت على الصعيد الدولي إلى أن المؤتمر الدولي الثاني اتُ  -٢٤
نطاقًا للعبء المزدوج لســـــــوء التغذية ولدور ُنظم األغذية في الُنظم الغذائية الصـــــــحية، ومع  عْ إلى نقاش دولي أوســـــــَ 

ذلك فإن التقدم على الصعيد الوطني كان متفاوتًا. وستكون شبكات العمل قوة دافعة للتوّسع في االلتزامات وتحقيق 
 ب المجاالت التالية تكثيف الجهود:ملموسة. وستتطلالنتائج ال

قد ترغب البلدان في تحديث وثائقها الخاصـــة بالســـياســـات  الســياســات المشــتركة بين القطاعات.  )أ(
المشــــــــــتركة بين القطاعات إلدراج جميع غايات التغذية العالمية وترجمتها إلى خطط تشــــــــــغيلية محســــــــــوبة 

 ومتابعة التزامات صّناع القرار.يلزم تحسين مساءلة جميع أصحاب المصلحة و التكلفة. 

تعزيز الُنظم الغذائية الصـــــحية إلى جميع في ســـــبيل تخذة ينبغي أن تمتد اإلجراءات المُ  الصـــحة.  )ب(
المكمالت ينبغي زيادة التغطية بو مراحل الحياة، والســـــــــيما في النســـــــــاء قبل الحمل وأثناءه وفي المراهقات. 

ينبغي دمج الخدمات الخاصــة بالتدبير و في ســن اإلنجاب. التي تســتهدف النســاء  نمن الفيتامينات والمعاد
 ٪٢٠العالجي لســـــــــوء التغذية الحاد في الخدمات الصـــــــــحية من أجل زيادة التغطية بحيث تتجاوز نســـــــــبة 

سيتطلب تعزيز الرضاعة الطبيعية وحمايتها ودعمها تعميم مبادرة المستشفيات الصديقة للرّضع، و الحالية. 
ينبغي و نة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم والقرارات الالحقة لها. بشأن المدوّ واتخاذ إجراءات تشريعية 

 التوّسع في القدرات الخاصة بالتغذية.

ينبغي لقطاعات الغذاء والزراعة والتجارة والصـــــــــــناعة إدراج غايات للتغذية وتعزيز  ُنظم األغذية.  )ج(
جراءات الالزمة لتهيئة بيئات غذائية صـــــــحية، بما زيادة التركيز على اإل ويتعينالُنظم الغذائية الصـــــــحية. 

في ذلك فيما يتعلق بتســـــــــــويق األغذية والمشـــــــــــروبات لألطفال، والتوســـــــــــيم التغذوي، وشـــــــــــراء األغذية في 
 المؤسسات العامة، وسياسات التسعير. 

ية وغرس ُتمثل المدارس بيئة ممتازة يمكن فيها التصـــــــــــــدي للعبء المزدوج لســـــــــــــوء التغذ التعليم.  )د(
والوصــول إلى الســوق المتنامية للشــباب ذوي القدرات االقتصــادية المتزايدة والتأثير  ادات الغذائية الجيدةالع

عليهم من أجل تالفي اســــــتهالك األغذية والمشــــــروبات ذات المحتوى العالي من الســــــكر والدهون والملح. 
 مدرسية.وينبغي للبلدان أن تنظر في زيادة االستثمار في برامج الصحة والتغذية ال

يلزم التصـــــــــــــــــدي لزيـــادة الفقر واإلجحـــافـــات عن طريق برامج الحمـــايـــة  .الحمــايــة االجتمــاعيــة  )ه(
االجتماعية المالئمة التي تشمل دعم الُنظم الغذائية الصحية. وُتعد البرامج الخاصة بقسائم األغذية وبنوك 

 الطعام من الخيارات التي ينبغي النظر فيها.
  

                                                           
١   https://www.unscn.org/uploads/web/news/document/NCDs-brief-EN-WEB.pdf. 

٢   https://www.unscn.org/uploads/web/news/document/School-Paper-EN-WEB-nov2017.pdf. 
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 استعراض منتصف المدة

ســيجري اســتعراض حالة تنفيذ االلتزامات المقطوعة في إعالن روما في منتصــف مدة عقد العمل من أجل  -٢٥
مواءمة االستعراض مع انعقاد االجتماع بشأن  ى عميلةجر التغذية وأثناء إعداد التقرير الثنائي السنوات الثالث، وستُ 

 .٢٠٢٠التغذية من أجل النمو في عام 
  
 

  لس التنفيذياإلجراء المطلوب من المج
 

 المجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير. -٢٦
  
  

=     =     =  


